
9 czerwca obchodzimy dzień przyjaciela  

Przy tej okazji chce Was zaprosić do zastanowienia się 

nad tym kim jest przyjaciel i po co ludzie się 

przyjaźnią.  

 

1. Wysłuchajcie piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=ql2PAfDZrOk  

 

 

2.Napiszcie lub narysujcie co wam się kojarzy z 

przyjaźnią: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ql2PAfDZrOk


3.Przyjaźń jest dla ludzi bardzo ważna daje szanse: 

 

• Wsparcia w trudnych chwilach np. gdy jest nam 

smutno. 

 

• Robienia razem ulubionych rzeczy np. wspólnego 

hobby. 

 

•  Posiadania często i przez całe życie kogoś kto nas 

zna. 

 

• Spędzania miłych chwil razem np. Odpoczywania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Każde z tych zdań pasuje do któregoś z obrazów 

dopasuj je, zaznaczając właściwe: 

• Wsparcia w trudnych chwilach np. gdy jest nam 

smutno. 

• Robienia razem ulubionych rzeczy np. wspólnego 

hobby. 

•  Posiadania często i przez całe życie kogoś kto nas 

zna. 

• Spędzania miłych chwil razem np. Odpoczywania 

 

Przyjaźń – obraz Louise Catherine Breslau, 1902 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Louise_Catherine_Breslau&action=edit&redlink=1


• Wsparcia w trudnych chwilach np. gdy jest nam 

smutno. 

• Robienia razem ulubionych rzeczy np. wspólnego 

hobby. 

•  Posiadania często i przez całe życie kogoś kto nas 

zna. 

• Spędzania miłych chwil razem np. odpoczywania. 

Dobrzy przyjaciele – obraz Hermanna Kerna, 1904 
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermann_Kern&action=edit&redlink=1


• Wsparcia w trudnych chwilach np. gdy jest nam 

smutno. 

• Robienia razem ulubionych rzeczy np. wspólnego 

hobby. 

•  Posiadania często i przez całe życie kogoś kto nas 

zna. 

• Spędzania miłych chwil razem np. Odpoczywania 
 

 

 

Przyjaciółki – obraz Jerry'ego Weissa, 2003 

 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerry_Weiss&action=edit&redlink=1


• Wsparcia w trudnych chwilach np. gdy jest nam 

smutno. 

• Robienia razem ulubionych rzeczy np. wspólnego 

hobby. 

•  Posiadania często i przez całe życie kogoś kto nas 

zna. 

• Spędzania miłych chwil razem np. Odpoczywania 

 

Trzej przyjaciele oglądający mecz piłki nożnej 

 

 

 



5.Napisz, narysuj lub powiedz: 

 

• Gdy jest mi trudno wspiera mnie:  

 

 

 

 

 

•  Hobby i ulubione rzeczy robię z : 

 

 

 

 

 

•  Już długo znam i mogę liczyć na: 

 

 

 

 

 



 

• Odpoczywam i miło spędzam czas z: 

 

 

 

 

 6.  Oto tekst piosenki o przyjacielu, która śpiewa 

Kamil Bednarek. Przeczytaj tekst lub posłuchaj 

utworu jeszcze raz.    

Moim zdaniem w piosence jest opisany wspaniały 

przyjaciel.  

W tekście zaznaczone są trzy najważniejsze cechy 

dobrego przyjaciela. 

 Może uda Ci się znaleźć jeszcze jakieś inne ważne. 

A Ty jak myślisz, chciał byś mieć takiego przyjaciela?  

Jeśli nie umiesz pisać lub wolisz to narysuj co Twoim 

zdaniem jest najważniejsze w przyjaźni. 

 
  

 

 

 

 

 



Tekst piosenki: 

Ref. Bo to, co najważniejsze, 

to dla przyjaciela mieć zawsze 

dobre serce i zaufanie, 

o które trzeba dbać każdego dnia. 

Staraj się, niech ta przyjaźń trwa. [x2] 

 

1. Przyjaciel o Tobie wszystko wie, 

on jest zawsze blisko Ciebie, kiedy czujesz się źle, 

kiedy świat odwraca do nas się plecami, 

kiedy czujemy, że jesteśmy całkiem sami 

on zawsze poda Ci dłoń, pomoże, kiedy kłopotów masz 

sto, 

da Ci swój uśmiech, gdy minę masz złą, 

pomysłów dobrych ma zawsze sto! 

Więc pamiętaj że, przyjaciel częścią Ciebie jest. 

 

Ref. Bo to, co najważniejsze, 

to dla przyjaciela mieć zawsze 

dobre serce i zaufanie, 

o które trzeba dbać każdego dnia. 

Staraj się, niech ta przyjaźń trwa. [x2] 

 

2. Poświęcony czas przecież nic nie kosztuje. 

Poświęcony czas dla przyjaciela - lepiej wtedy się 

poczujesz. 

Dbaj o swoją przyjaźń jak o największy skarb świata. 



Dbaj o przyjaciela tak, jak o własnego brata. 

Brata, który zawsze ma dla Ciebie pełne zaufanie. 

Brata, który będzie z Tobą, cokolwiek się stanie. 

Więc pamiętaj że, przyjaciel częścią Ciebie jest. 

 

Ref. Bo to, co najważniejsze, 

to dla przyjaciela mieć zawsze 

dobre serce i zaufanie, 

o które trzeba dbać każdego dnia. 

Staraj się, niech ta przyjaźń trwa.  
 

Piosenka, o przyjacielu która śpiewa Kamil Bednarek z 

zespołu  Star Guard Muffin 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ql2PAfDZrOk 

 

Materiały z : 

https://pl.wikipedia.org/wiki/ 

https://www.tekstowo.pl/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ql2PAfDZrOk
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